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Vážení a milí přátelé organizace NA DLANI, o. p. s.,
nastal ten pravý čas, abychom se poohlédli, co všechno se stalo v náročném roce 2020. V této výroční zprávě vás seznámím, jaké aktivity 

a činnosti naše organizace v uplynulém roce zorganizovala.
Musíte mi dát určitě všichni za pravdu, že s tak náročnou dobou jsme se ještě nikdy nesetkali. Situace, ve které se celá společnost ocitla  

v roce 2020, byla pro všechny velmi náročná. Každý z nás tuto situaci řešil jinak. Během roku 2020 musel celý národ dodržovat přísná vládní 
hygienická opatření. 

Od počátku „koronavirové doby“ lze říct, že je vše jinak. Každého z nás se nějakým způsobem dotkla omezení, příkazy, doporučení,  
či zákazy. Každý z nás se s tím musel vyrovnat jinak, a novou situaci zpracovat. Doufáme, že jsme vám v tomto alespoň trochu pomohli.  

Z počátku se začaly uzavírat maloobchody, restaurace, omezili se úřední hodiny na úřadech, omezila se účast na hromadných akcích  
a skončilo to postupným uzavíráním škol, což se mnohých z vás dotklo asi nejvíc.  Stali jste se nejenom pečovateli, ale také učiteli a asistenty.  
V této zprávě bych nechtěla dále působit negativní energií, proto pojďme být v dobrém slova smyslu více pozitivní, snažme se mít pozitivní mysl. 

Ráda bych Vás seznámila s cestou, která naši organizaci doprovodila v roce 2020. Organizace na DLANI, o. p. s. je krajskou neziskovou 
organizací, která pomáhá ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Naše organizace poskytuje už několik let podporu, pomoc  
a doprovázení osobám v oblasti náhradní rodinné péči. Na základě poskytovaných služeb se snažíme posilovat funkčnost rodiny, vztahy mezi 
jednotlivými členy, rozvíjet rodičovské role a integrovat rodiny do společnosti. 

Nikdo z nás dopředu nevěděl, že doba nouzového stavu v ČR v rámci epidemiologické situace naši organizaci tak moc citelně ovlivní  
a pozastaví spoustu rozjetých aktivit, které jsme pro vás připravovali. Nicméně nebyl čas na dlouhá rozhodování a museli jsme začít jednat rych-
le. Na počátku jsme společnými silami začali šít roušky, zaopatřovali dezinfekční prostředky pro vás i naše střediska. Požádali jsme o pomoc 
různé firmy s prosbou o poskytnutí jakéhokoliv daru pro naše klienty. Tyto firmy se nám následně ozvali, aby nám pro vás věnovali své výrobky. 

Naše organizace v roce 2020 musela upravit, z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu, všechny nabídky, které byly připraveny 
pro cílové skupiny. I přes tuto nelehkou celostátní situaci jsme se snažili naším klientům zajistit alespoň některé akce a projekty, které by jim  
v nelehké situaci pomohly. 

Klienti se tak mohli zúčastnit jednodenních či pobytových seminářů, které pomáhají ve vzájemném sdílení, poskytují určitou míru podpory  
a přináší jim nové poznatky a zkušenosti. Jednodenní vzdělávací semináře proběhly ve Zlíně, v Otrokovicích, Olomouci, Novém Jičíně a v Uher-
ském Brodě. Bylo zcela pochopitelné, že ne všichni z našich klientů, chtěli přijmout nabídku víkendového vzdělávacího pobytu. Někteří klienti 
mohli mít obavy z nákazy COVID-19. I pro tyto klienty jsme měli nachystanou alternativní možnost splnit si povinné vzdělávání, které ukládá 
novela zákona č. 359/1999 Sb., ve formě vzdělávacích videí, dokumentů či workshopů. 

Během roku 2020 jsme zjistili, že řada z vás má s přípravou dětí do škol značné potíže. I v takové situaci jsme se snažili být nápomocní. 
Pokusili jsme se oslovit Karlovu Univerzitu v Praze, která nám poskytnula zhruba šedesát dobrovolníků - studentů z různých fakult, kteří byli 
ochotni doučovat děti v pěstounských rodinách. Tento projekt se zdařil a byl velice úspěšný, a díky němu dokonce vznikla přátelství „na dálku“. 

I v roce 2020 jsme se snažili realizovat jak multidisciplinární odbornostní setkání, tak supervizní setkání sociálních pracovníků, na kterých 
se setkáváme s kolegy z oblasti náhradní rodinné péče.

Naše organizace poskytla poradenskou podporu jednotlivcům, partnerským párům a rodinám. V rámci svých činností jsme poskytovali 
individuální či rodinné terapie pro osoby prožívající životní situace, které se odrážejí na jejich běžném fungování v rodině i společnosti.

V uplynulých letech jsme se také zapojili do sbírky Krabice od bot. Snažili jsme se pěstounským dětem touto cestu alespoň trošku udělat 
radost před Vánoci, které jsou pro všechny radostným okamžikem.

Rok 2020 byl pro nás všechny mimořádně náročný. Dovolte, abych touto cestou poděkovala všem pracovníkům organizace za pracovní 
nasazení, které bylo opravdu nelehké v epidemiologické situaci. Velké poděkování rovněž patří všem donátorům, našim klientům za jejich 
důvěru, přátelům a příznivcům za podporu.  

Věřím, že v roce 2021 budeme společnými silami procházet cestou, která nám nebude házet pod nohy tolik překážek, tak jak tomu bylo  
v roce 2020. Vážíme si vaší spolupráce s naší organizací. Společně řešíme, jak dětem zajistit bezpečné, láskyplné a především rodinné prostře-
dí. Vážení a milí, přeji vám v dnešní náročné době hlavně zdraví, sílu a trpělivost.

Leona Hozová, ředitelka organizace
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POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE NA DLANI
Organizace NA DLANI, o. p. s. je krajskou neziskovou organizací, která svou činnost započala v roce 2013. Organizace působí 

ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. 
Posláním organizace NA DLANI je podpora rodin s dětmi, podpora náhradního rodičovství, doprovázení náhradních rodin, po-

moc a podpora ohroženým dětem a rodinám ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče. Dále poskytování poradenství, 
napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci, realizace sociálně-preventivních programů pro děti, mládež i do-
spělé, zejména pro rodiny s dětmi, pořádání kurzů, přednášek, seminářů, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost, osvětová činnost, 
zprostředkování dobrovolnické činnosti.

Cíle organizace NA DLANI:
• podporovat služby pro rodiny s dětmi,
• podporovat náhradní rodičovství a doprovázet náhradní rodiny za účelem posilování rodinných vazeb,
•  pomáhat a podporovat ohrožené děti a rodiny ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče,
•  poskytovat poradenství a další podpůrné služby (psychoterapie, mediace, krizová intervence, kaučing, supervize, doprovázení apod.),
•  prostřednictvím komunitní práce napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci,
•  realizovat sociálně-preventivní programy pro děti, mládež a dospělé, zejména pro rodiny s dětmi,
•  pořádat kurzy, přednášky a semináře, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost,
•  věnovat se osvětové činnosti,
•  zprostředkovat dobrovolnické služby a dobrovolnické činnosti.

Organizace NA DLANI vlastní Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejí-

cích s péčí o dítě a jeho výchovou. 
• Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.
• Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poraden-

ské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte 
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.

• Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela Dohodu o výkonu pěstounské péče,  
při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba 
povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

• Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou  
působností.

• Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo 
osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
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Organizace NA DLANI doprovází náhradní rodiny, které poskytují dětem domov. Zaměřuje se především na podporu dětí a jejich 
právo, potřebu vyrůstat v harmonickém a podpůrném prostředí a také na podporu pěstounů, náhradních rodičů v jejich roli, aby se  
v ní cítili dobře a neosamoceně. Jedná se především o doprovázení náhradní rodiny za účelem rozvíjení rodinných vazeb, doprovázení 
v jejich aktuálních životních situacích, podpora zdravého prostředí pro rozvoj a vývoj dětí, podporu jednotlivých členů i celé náhradní 
rodiny. Nabízíme možnost vzdělávání při výkonu náhradní rodinné péče.

ASISTENCE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA
Každá rodina má po sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče s organizací NA DLANI přiděleného svého klíčového pracovníka,  
který rodinu doprovází a poskytuje rodině podporu a pomoc v péči o svěřené děti. Klíčový pracovník je sociální pracovník organizace  
NA DLANI. Spolupráce s rodinou se zaměřuje na pravidelné návštěvy klíčového pracovníka v domácnosti rodiny a to minimálně 
jedenkrát za dva měsíce. Mimo to, je klíčový pracovník s rodinou v pravidelném telefonickém kontaktu. Klíčový pracovník může také 
pomáhat rodinám během komunikace s dalšími subjekty, jako jsou OSPOD, škola, pedagogicko-psychologické poradny, specializovaná 
centra, úřady, lékaři apod. Mezi pěstouny a klíčovým pracovníkem většinou existuje partnerský vztah založený na důvěře a vzájemném 
respektu.

SPOLUPRÁCE S ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Organizace NA DLANI velmi úzce spolupracuje s OSPODY Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Spolupráce  
s OSPOD probíhá především v zájmu dítěte a jeho potřeb, kdy probíhá také pravidelná výměna informací a sdílení vzájemných zkuše-
ností. Klíčový pracovníci se pravidelně setkávají s pracovníky OSPOD na případových konferencích, panelových diskusích a odbornost-
ních setkáních.  

RESPITNÍ PÉČE
V roce 2020 některé osoby pečující a osoby v evidenci využily možnost respitní péče. V této době mají osoby pečující časový prostor, 
kdy mohou načerpat nové síly a odpočinout si. Klienti využívali převážně dlouhodobou respitní péči, kdy se děti zúčastnily příměstských 
táborů, pobytových táborů a aktivizačně vzdělávacích pobytů. Mimo to, někteří klienti využili i krátkodobou respitní péči (např. návštěva 
lékaře, jednání s úřady atd.).

PORADENSTVÍ
Organizace NA DLANI svým klientům v roce 2020 poskytovala různorodé poradenství, které se odvíjelo od aktuálních potřeb klientů. 
Organizace NA DLANI poskytla klientům poradenství psychoterapeutické, psychologické, speciálně pedagogické, výchovné, sociální  
a právní. Forma poradenství byla různorodá, vždy se odvíjela od potřeb klientů, např. individuální, skupinová nebo rodinná. Poradenská 
podpora se uskutečňovala jak ambulantně, tak telefonicky nebo prostřednictvím emailu. V loňském roce využilo několik klientů bezplat-
nou telefonickou non-stop poradenskou linku, kde mohou řešit svůj problém s odborným pracovníkem.

ČINNOST ORGANIZACE NA DLANI 
V ROCE 2020
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DOUČOVÁNÍ
Mezi další službu, která je mezi rodinami oblíbená, je doučování on-line, kdy dobrovolníci vypomáhají dětem základních a středních 
škol s učivem. Spojili jsme se s Karlovou univerzitou v Praze, která nám poskytla množství studentů dobrovolníků pro on-line výuku vašich 
dětí. Do výuky se zapojilo přes šedesát studentů, za což jim patří velké poděkování. V dnešní společnosti se objevují u dětí a mládeže 
problémy při zvládání školních povinností, tento jev se nevyhýbá ani dětem z pěstounské péče. Často dětem v pěstounské péči dobro-
volníci vypomáhají s hlavními předměty, ale i vedlejšími jako je zeměpis, přírodopis a fyzika či chemie. 

PODPORA VZTAHU DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU
Osoby pečující a osoby v evidenci mají svá práva, ale mají také povinnosti. Jednou  z jejich povinností je udržovat, rozvíjet a prohlubovat 
sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými. Osobám pečujícím či osobám v evidenci je poskytováno 
poradenství, které se týká podpory vztahu s biologickou rodinou. V případě potřeby mohou naši klienti využít i odbornou asistenci so-
ciálního pracovníka. Organizace NA DLANI může zajistit setkání biologických rodičů a dětí v prostorách organizace NA DLANI nebo 
prostory zajistí u jiných spolupracujících organizací, kdy se kontaktu zúčastní i odborný pracovník nejčastěji přímo klíčového pracovníka 
rodiny, který již zná situaci celé rodiny a dokáže být o to více empatický a podporující. 

PŘECHODNÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE
V současné době doprovázíme několik rodin, které mají svěřené dítě na přechodnou dobu. Organizace NA DLANI svým klientům nabízí 
poradenství, vzdělávací semináře s touto problematikou a v případě potřeby zajišťuje veškeré nezbytné vybavení a oblečení pro dítě, 
které je osobám v evidenci na přechodnou dobu svěřeno. Klíčový pracovník zajišťuje rodině pravidelnou pomoc během celého procesu, 
kdy pracovník organizace NA DLANI je s rodinou v častějším osobním i telefonickém kontaktu.

VZDĚLÁVÁNÍ
Pěstouni si měli možnost splnit povinné vzdělávání na jednodenních vzdělávacích seminářích, nově také formou vzdělávacích videí, 
zhlédnutím dokumentů, workshopů či přednášek. V nabídce byly také aktivizačně vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi. Mnozí pěstouni 
využili tyto možnosti a plnili si svou vzdělávací povinnost kombinovaně, tedy formou jednodenních seminářů, vzdělávacích videí, doku-
mentů, přednášek či workshopů. Řada klientů opět využila možnost zúčastnit se aktivizačně vzdělávacího pobytu pro rodiny s dětmi. 

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
Během roku 2020 organizace NA DLANI o.p.s. uspořádala několik jednodenních vzdělávacích seminářů ve Zlíně, v Otrokovicích, Olo-
mouci, Uherském Brodě a Novém Jičíně, kde si klienti mohli splnit osm hodin vzdělávání, které ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb. 
Jednodenní semináře se uskutečnily v termínech:

• 15. 6. 2020, 1. 7. 2020, 6. 7. 2020, 7. 7.2020, 12. 8. 2020, 19. 8. 2020, 28. 8. 2020, 29. 8. 2020, 9. 9. 2020, 12. 9. 2020, 
13. 9. 2020, 19. 9. 2020

Vzdělávací semináře se zabývaly specifickými tématy:

• Attachment – teorie citové vazby

• Kontakt dítěte s biologickou rodinou

• Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči
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AKTIVIZAČNĚ VZDĚLÁVACÍ POBYTY PRO RODINY S DĚTMI
Účastí na aktivizačně vzdělávacím pobytu pro rodiny s dětmi měli pěstouni možnost splnit si povinné vzdělávání v plném rozsahu. V roce 
2020 byly z důvodu epidemiologické situace uspořádány pouze dva víkendové aktivizačně vzdělávací pobyty.
Aktivizační pobyty se uskutečnily v termínech:
• 22. 07. - 24. 07. 2020
• 11. 12. - 13. 12. 2020
Během aktivizačně vzdělávacích pobytů měli klienti možnost využít poradenskou podporu s odbornými pracovníky (psychoterapeut, 
speciální pedagog). 
V rámci každého pobytu mohli konzultovat své aktuální potřeby v rámci individuálních rozhovorů. Během pobytu bylo postaráno také  
o děti, a to formou aktivizačního programu, který si pro ně připravili kvalifikovaní pracovníci.

ERGOTERAPIE (PRACOVNÍ REHABILITACE)
I v roce 2020 se mohly děti od 15 let zapojit do takzvané ergoterapie neboli pracovní rehabilitace (brigády na nečisto), ale pouze  
za dodržování zvýšených hygienických pravidel. 
Prostřednictvím smysluplného vzdělávání mohly děti využít svých schopností a dovedností potřebných pro zvládání běžných denních, 
zájmových i pracovních činností. Mladí dospělí, tak měli možnost na ergoterapii mimo jiné získat nové zkušenosti, pracovní návyky,  
ale také navázat nové kontakty a mohli podpořit tak sociální dovednosti.

SETKÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIN
V květnu 2020 jsme plánovali uspořádat setkání náhradních rodin, tentokrát se mělo uskutečnit na dostizích ve Slušovicích. Mělo se 
jednat o velkou akci, se značným množstvím osob. Samozřejmě jsme museli i tuto akci zrušit v důsledku epidemiologické situace. Spolu 
s Městem Slušovice a organizací Dostihy Slušovice jsme se dohodli, že tuto akci uskutečníme v roce 2021. Snad nám bude štěstí přát  
a my se sejdeme v hojném počtu, zdraví a v plné síle. 

VÝSTAVA FOTOGRAFII S NÁZVEM „JÁ PĚSTOUN“. V RÁMCI TÝDNE A DNE PĚSTOUNSTVÍ – OLOMOUC
Naše organizace byla opět součástí této akce, kde mají zájemci o pěstounství možnost potkat se s pracovníky náhradní rodinné péče 
nebo se samotnými pěstouny. Tato akce má každoročně velkou návštěvnost z řad veřejnosti právě pro její neformálnost. V průběhu týdne 
pěstounství proběhly přednášky, semináře, vystoupení, také různé aktivity pro děti i rodiny. Některé organizace měly dny otevřených 
dveří, semináře, besedy, nebo jiný zajímavý program. Velký úspěch měla výstava fotografií s názvem „Já pěstoun“, ve které jsme měli 
také zastoupení. Naše organizace si připravila putovní výstavu spojenou se seminářem s názvem (NE)ZAPOMENUTÉ DĚTI. Putovní 
výstava nyní čeká na svou další cestu, a to z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. 
Akce byla určena jak pro všechny příznivce náhradní rodinné péče, zájemce o pěstounství, pěstounské rodiny i širokou veřejnost.

SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ V ZOO LEŠNÁ ZLÍN
Na konci měsíce srpna se podařilo uskutečnit setkání pěstounských rodin v ZOO Lešná. Společně s organizací Eurotopia byla tato velká 
společná akce úspěšně zrealizována. Pěstounské rodiny se společně zúčastnily vzdělávacího semináře, prohlédly si areál ZOO, měly 
možnost vzájemně sdílet své zkušenosti z průběhu pěstounské péče a také měly možnost během exkurze konzultovat průběh doprová-
zení a náhradní rodinné péče v jiné organizaci. 
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PSYCHOTERAPEUTICKÉ SKUPINY DĚTÍ, MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH
Děti a mladí dospělí mají možnost vzájemné interakce v upřímném a bezpečném 
prostředí. Za odborného vedení společně sdílí své radosti a starosti, životní situace, 
emoce, prožívání. Skupinová psychoterapie našich dětí a mladých dospělých pro-
bíhala jak osobně, tedy „face to face“, tak i on-line. Všechny psychoterapeutické 
skupiny proběhly podle harmonogramu. Počátkem roku jsme ještě stihli osobní se-
tkání, následně již některé proběhly ve virtuálním prostoru. V čase rozvolnění opět 
znova osobně.  

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Příměstské tábory byly realizovány za zvýšených hygienických pravidel. Tyto pří-
městské tábory byly určeny pro děti od 5 do 13 let, které chtěly o prázdninách zažít 
spoustu legrace a dobrodružství. Děti potkaly nové kamarády a přátelský kolektiv. 
Během týdne si vyzkoušely, kam až sahají jejich síly, jak bystré mají hlavy a jak ši-
kovné jsou jejich ruce. Program zahrnoval sportovní i zážitkové hry, kvízy, výtvarné 
aktivity, soutěže, zpívání, tancování a procházky do okolí. Součástí táborového 
programu byl také zajímavý a atraktivní výlet. Tábory začínaly v ranních a končily 
v odpoledních hodinách, takže byly ideálním pomocníkem pro rodiče při slaďování 
jejich pracovních a rodičovských povinností. Dítě mohlo absolvovat celý týdenní 
turnus nebo se účastnit tábora pouze jeden den. 

POBYTOVÉ TÁBORY
V roce 2020 byly uspořádány dva pobytové tábory. Za zmínku stojí, že na naše 
pobytové tábory se mohly přihlásit děti od 6 do 15 let. Děti čekal bohatý program, 
kvalitní zázemí ve formě hotelového ubytování a připravené stravy. Tábory byly 
rozděleny do tematických bloků, takže si děti mohly vybrat podle toho, co je baví. 
Ke správnému táboru také patří sportovní hry, stezka odvahy, diskotéka, ale hlavně 
kamarádská atmosféra, dobrodružství a navázání nových přátelství. 

TERAPEUTICKÝ POBYTY
V roce 2020 se uskutečnily dva terapeutické pobyty, které byly určeny převážně 
pro děti z „našich“ pěstounských rodin, ale jak už to tak bývá, jezdí s námi i děti 
pěstounů, kteří nemají s námi uzavřenou dohodu. Což vítáme, protože jsme ote-
vřeni pro všechny děti, které s námi chtějí prožit svůj volný čas, pobavit se, něco se 
naučit, ale také na sobě zapracovat. Součástí těchto pobytů bývá také prohloubení 
integrace dětí, individuální konzultace, skupinové sdílení apod. Tyto pobyty jsou 
podpořeny větším počtem odborných pracovníků a také „klíčáků“, kteří mají mož-
nost s dětmi navázat bližší vztah.   



9

ORGÁNY ORGANIZACE NA DLANI
STATUTÁRNÍ ORGÁN

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, Ph.D. MBA ředitelka organizace

SPRÁVNÍ RADA

Mgr. Jana Adamcová předsedkyně správní rady

Jan Máselník člen správní rady

Bc. et Bc. Martina Stuchlíková členka správní rady

DOZORČÍ RADA

Ing. Alena Hovorková předsedkyně dozorčí rady

Mgr. Martina Pastorčáková členka dozorčí rady

Zuzana Musilová členka dozorčí rady

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
ZA ROK 2020
VÝNOSY  

Tržby za vlastní výkony 315 000 Kč
Provozní dotace 5  956 000 Kč
Ostatní 4 228 Kč
CELKEM  6 275 228 Kč

NÁKLADY 
Spotřebované nákupy 281 498 Kč
Služby 2 384 541 Kč
Osobní náklady 3 626 715 Kč
Ostatní 102 466 Kč
CELKEM 6 395 220 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  -119 992 Kč
Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 9. 6. 2021.           
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZÁMĚRY ORGANIZACE NA DLANI PRO ROK 2021
• Realizace odbornostních setkání.
• Supervizní setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní ochrany dětí.
• Multidisciplinární supervizní setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní ochrany dětí.
• Osvětová činnost.
• Podpora odborné veřejnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

PROPAGACE ČINNOSTI ORGANIZACE NA DLANI
• Prostřednictvím našich webových stránek www.nadlani.net. 
• Prostřednictvím nástěnek.
• Prostřednictvím informačních brožur, letáků.
• Prostřednictvím odborných publikací.
• Prostřednictvím Newsletteru.
• Prostřednictvím sociální sítě Facebook.

ZÁVĚR
Předložená výroční zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení činností za uplynulý rok 2020. Došlo k upevnění multidisciplinární  

spolupráce v oblasti sociální práce. 

Výroční zprávu pro rok 2020 zpracovala: Mgr. Martina Pastorčáková
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
Název organizace NA DLANI, o. p. s.
Číslo a datum registrace Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka O 678, ze dne 13. 12. 2013. 
Sídlo organizace Štefánikova 5462, 760 01 Zlín
Telefon 731 918 258
E-mail info@nadlani.net
IČ 2443813


